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Zgodnie z oczekiwaniami wspó³czesnego cz³owieka ¿ywnoæ ma byæ
nie tylko ród³em energii i sk³adników
od¿ywczych, lecz tak¿e rodkiem do
realizacji coraz to nowych celów. ¯ywnoæ ma byæ pomocna w utrzymaniu
zdrowia i urody, w kszta³towaniu sylwetki zgodnej z wyobra¿eniami, w poprawieniu wydolnoci fizycznej i redukcji stresu, w opónianiu procesu
starzenia oraz powinna wykazywaæ
dzia³anie prewencyjne w stosunku do
niektórych chorób, w tym chorób uk³adu kr¹¿enia, pokarmowego oraz immunologicznego. W efekcie powsta³ ca³y
zespó³ grup produktów ¿ywnoci niekonwencjonalnej: ¿ywnoæ funkcjonalna, ¿ywnoæ fortyfikowana, suplementy diety, od¿ywki dla sportowców, nutraceutyki. Celem niniejszej pracy jest
pokazanie zarówno pozytywnych, jak
i negatywnych skutków wprowadzania
na rynek oraz spo¿ywania ¿ywnoci
nowej generacji, tworzonej na miarê
potrzeb i oczekiwañ cz³owieka.

In accordance with the expectations of contemporary people food is
to be not only a source of nutritional
components but also a mean of realization of new goals. The food is to help
in good health and beauty maintaining,
in shaping the desired body look, in
improving physical condition, in stress
reduction, in deleting the process of
getting old. The food should prevent
from some diseases such as diseases
of cardiovascular system, gastrointestinal tract and immunological system.
As a result of such needs a few groups
of new products of nonconventional
food were created: functional food,
fortified food, dietary supplements,
ergogenic aids for sportsmen,
nutraceuticals. The aim of this article
is to show both positive and negative
aspects of consumption of new generation food, created in order to fulfill
human needs and expectations.

Wprowadzenie
Wspó³czesny styl ¿ycia sprzyja traktowaniu ¿ywnoci jako narzêdzia do spe³niania ró¿norakich celów i oczekiwañ coraz
bardziej zapracowanego, zestresowanego
i znerwicowanego cz³owieka. Z drugiej strony wiadomoæ na temat niekwestionowanych relacji miêdzy sposobem ¿ywienia a
jakoci¹ ¿ycia i zdrowiem, zarówno w aspekcie fizycznym, jak i psychicznym, staje siê
coraz bardziej powszechna. Obecnie obserwowane jest nowe podejcie i nowe oczekiwania w stosunku do ¿ywnoci. Cz³owiekowi nie wystarcza ju¿ ³atwy dostêp do ¿ywnoci i sam fakt jej posiadania, ale du¿¹ rolê
odgrywa jakoæ, funkcjonalnoæ, rozmaitoæ, atrakcyjnoæ. W efekcie powsta³ ca³y
zespó³ grup produktów, które okrelamy
mianem ¿ywnoci nowej generacji (novel
food) [8]. Bezpieczeñstwo i warunki dopuszczenia do obrotu nowej ¿ywnoci s¹ okrelone w Rozporz¹dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (WE) nr
258/97 z dnia 27 stycznia 1997 r., a ustawa
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeñstwie
¿ywnoci i ¿ywienia (tj. z 2010 r. Dz. U. 136,
poz. 914) w art. 92 doprecyzowuje szczegó³y kompetencji zwi¹zanych z prowadzeniem procedur i koordynacji zagadnienia
nowej ¿ywnoci w Polsce. Nowa ¿ywnoæ

(lub nowy sk³adnik ¿ywnoci) to specyficzny status, jaki mo¿e posiadaæ zarówno rodek spo¿ywczy (b¹d jego sk³adnik) ogólnego spo¿ycia, rodek spo¿ywczy wzbogacany, rodek spo¿ywczy specjalnego przeznaczenia ¿ywieniowego, jak równie¿ suplement diety.
Poszukiwanie nowych rozwi¹zañ ¿ywieniowych wynika miêdzy innymi z faktu, ¿e
dieta wspó³czesnego cz³owieka niejednokrotnie odbiega od zaleceñ dotycz¹cych prawid³owego sposobu ¿ywienia. Posi³ki spo¿ywane s¹ nieregularnie, czêsto w popiechu, a równoczenie jest to ¿ywnoæ wysokoprzetworzona, o wysokiej wartoci kalorycznej i bogata w nasycone kwasy t³uszczowe. Spo¿ywane natomiast jest zbyt ma³o
owoców, warzyw oraz produktów zbo¿owych
- pe³noziarnistych [36]. Czêciowym rozwi¹zaniem tego problemu wydaje siê byæ uzupe³nianie diety ¿ywnoci¹ funkcjonaln¹,
wzbogacon¹ w naturalnie wystêpuj¹ce w
przyrodzie bioaktywne sk³adniki pokarmowe. Sk³adniki te mog¹ wspomagaæ zachowanie przemian metaboliczno-fizjologicznych na prawid³owym poziomie, przyczyniaj¹c siê do utrzymania dobrego stanu organizmu, daj¹c równoczenie mo¿liwoæ obni¿enia ryzyka rozwoju wielu jednostek chorobowych, takich jak: cukrzyca typu 2 [32],
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oty³oæ [27], niektóre nowotwory [37], czy
choroby uk³adu kr¹¿enia [1,34].
¯ywnoæ funkcjonalna
Zgodnie z ustanowion¹ definicj¹ z 1999
r. zawart¹ w dokumencie FUFOSE (Functional Food Science in Europe), ¿ywnoæ
funkcjonalna to ¿ywnoæ w przypadku której udowodniono korzystny wp³yw na jedn¹
lub wiêcej funkcji organizmu ponad efekt
od¿ywczy, który to wp³yw polega na poprawie stanu zdrowia oraz samopoczucia i/lub
zmniejszeniu ryzyka chorób. ¯ywnoæ funkcjonalna musi przypominaæ postaci¹ ¿ywnoæ konwencjonaln¹ i wykazywaæ korzystne oddzia³ywanie w ilociach, które oczekuje siê, ¿e bêd¹ normalnie spo¿ywane z
diet¹ - nie s¹ to tabletki ani kapsu³ki, ale
czêæ sk³adowa prawid³owej diety.
Funkcje zdrowotne ¿ywnoæ ta zawdziêcza obecnoci sk³adników bioaktywnych, o
udowodnionym po¿¹danym dzia³aniu: b³onnik pokarmowy, oligosacharydy, poliole,
aminokwasy, peptydy, bia³ka, wielonienasycone kwasy t³uszczowe - omega-3, omega-6, witaminy i sk³adniki mineralne, cholina, lecytyna, fitozwi¹zki, bakterie fermentacji mlekowej.
W ¿ywnoci funkcjonalnej wyró¿nia siê
cztery podstawowe typy produktów w zale¿noci od sk³adu i wartoci od¿ywczej:
- produkty wzmocnione (fortified products): wzrost zawartoci sk³adników naturalnie wystêpuj¹cych w tych produktach;
- produkty wzbogacone (enriched products): dodatek sk³adnika, który naturalnie
nie wystêpuje w produkcie;
- produkty przerobione (altered products): eliminacja sk³adników niepo¿¹danych, np. t³uszczu, cholesterolu lub stosowanie ich zamienników;
- produkty ulepszone (enhanced commodities): stosowanie zamienników spo¿ywczych, w celu zwiêkszenia przyswajalnoci sk³adników od¿ywczych.
W aspekcie poprawy psychofizycznego wymiaru ¿ycia wyró¿niæ mo¿na cztery
kierunki dzia³ania ¿ywnoci funkcjonalnej:
- wp³yw bezporedni przez hamowanie
zmian degeneracyjnych ustroju lub dzia³anie lecznicze w niektórych schorzeniach;
- zwiêkszenie poda¿y sk³adników
od¿ywczych w stanach fizjologicznych
zwiêkszonego zapotrzebowania (np. okres
adolescencji zwi¹zany z intensywnym wzrostem cia³a, ci¹¿a, okresy rekonwalescencji, zwiêkszona aktywnoæ fizyczna);
- komponowanie prawid³owej diety w
specyficznych stanach chorobowych (np.
alergiach, nietolerancjach pokarmowych,
cukrzycy);
- poprawa nastroju i zwiêkszenie wydolnoci psychofizycznej organizmu [44].
¯ywnoæ funkcjonalna spe³nia szeroki
zakres funkcji - od kompensacji niedoborów lub nadmiarów pokarmowych (¿ywnoæ
I generacji) poprzez modyfikacje funkcji organizmu (opónienie starzenia, zwiêkszenie wydolnoci) oraz dzia³anie prewencyjne w stosunku do niektórych chorób, w tym
chorób uk³adu kr¹¿enia, pokarmowego oraz
immunologicznego (¿ywnoæ II generacji),
a skoñczywszy na programowaniu ¿ywnoci dla indywidualnego odbiorcy na podstawie okrelania predyspozycji genetyczPrzegl¹d Lekarski 2012 / 69 / 8

nych do podatnoci na choroby uwarunkowane ¿ywieniowo (¿ywnoæ III generacji) [14].
W oparciu o specyficzny sk³ad wyodrêbniæ mo¿na ¿ywnoæ: wzbogacon¹, niskoenergetyczn¹, wysokob³onnikow¹, probiotyczn¹, o obni¿onej zawartoci sodu, o obni¿onej zawartoci cholesterolu, energetyzuj¹c¹. ¯ywnoæ ta mo¿e spe³niaæ okrelone cele, np. zmniejszaæ ryzyko rozwoju chorób uk³adu kr¹¿enia, nowotworowych oraz
osteoporozy, ale tak¿e hamowaæ procesy
starzenia, czy poprawiaæ nastrój. Programowana jest dla osób w ró¿nych etapach rozwoju osobniczego: dla niemowl¹t, dla m³odzie¿y w fazie intensywnego wzrostu, dla
kobiet w ci¹¿y i karmi¹cych, dla osób w podesz³ym wieku [44]. ¯ywnoæ nabiera wiêc
specyficznych w³aciwoci zdrowotnych
przez wzbogacenie w sk³adniki bioaktywne,
nale¿y wiêc do ¿ywnoci wzbogaconej (wed³ug definicji FAO/WHO Codex Alimentarius
1994).
Wzbogacanie ¿ywnoci, okrelane
równie¿ mianem fortyfikacji (ang. fortification czyli wzmocnienie) - g³ównym celem jest
otrzymanie produktów bogatych w te sk³adniki od¿ywcze, których spo¿ycie w populacji jest zbyt niskie i prowadzi do rozwoju wielu jednostek chorobowych. Substancje stosowane do wzbogacania ¿ywnoci mog¹
byæ pochodzenia zarówno naturalnego jak i
chemicznego. Bardzo wa¿ne jest, aby nie
zmienia³y one cech organoleptycznych produktu. Bior¹c pod uwagê cel rozró¿niæ mo¿na nastêpuj¹ce rodzaje fortyfikacji:
 interwencyjna - zahamowanie lub zminimalizowanie niedoborów sk³adnika od¿ywczego w populacji lub w jej okrelonych grupach (jodowanie soli kuchennej, czy fluorowanie wody jako prewencja próchnicy);
 wyrównawcza - gdy celem jest z³agodzenie strat substancji od¿ywczych, jak równie¿ spadku ich biodostêpnoci wynik³ych
podczas procesu przetwarzania (dodatki do
m¹ki pszennej i ry¿owej sk³adników takich
jak tiamina i ¿elazo),
 polepszaj¹ca - uatrakcyjnienie produktu tak, aby spe³nia³ oczekiwania klientów
(mieszanki mleka dla niemowl¹t zastêpuj¹cego pokarm matki).
Wzbogacanie produktów mo¿e mieæ
ró¿norodny charakter:
(1) Wzbogacanie w niezbêdne nienasycone kwasy t³uszczowe z grupy omega-3 (kwas alfa-linolenowy oraz powstaj¹ce z niego kwasy eikozapentaenowy - EPA
i dokozaheksaenowy - DHA) oraz z grupy
omega-6 (kwas linolowy, a tak¿e powstaj¹ce z niego kwasy gama-linolenowy oraz arachidonowy. Kwasy t³uszczowe omega-3 stosowane s¹ w celu obni¿enia stê¿enia cholesterolu ca³kowitego i LDL-cholesterolu, a
tak¿e wykazuj¹ wiele dzia³añ kardioprotekcyjnych (wp³yw na b³onowe kana³y jonowe i
stabilizacjê elektryczn¹ miokardium, poprawa funkcji komórek ródb³onka naczyniowego, hamowanie agregacji p³ytek i zmniejszenie lepkoci osocza). S¹ korzystne w prewencji cukrzycy typu 2, os³abiaj¹ natê¿enie
reakcji alergicznych i zapalnych (zmniejszenie wydzielania cytokin prozapalnych przez
makrofagi). DHA ma dzia³anie przeciwdepresyjne poprzez wp³yw na poziom seroto-

niny w mózgu. Preparaty d³ugo³añcuchowych kwasów t³uszczowych omega-3, przeznaczonych do wzbogacania ¿ywnoci s¹
otrzymywane z olejów rybich oraz hodowli
kolonii specyficznych szczepów mikroalg i
grzybów morskich (tzw. single cell oils) [39].
Produkty wzbogacane tymi preparatami, to
np. t³uszcze do smarowania pieczywa, mleko, jogurty, preparowany ser i wêdliny, napoje owocowe, p³atki niadaniowe, pieczywo, oleje sa³atkowe, majonezy, lody, instantyzowane koncentraty spo¿ywcze oraz
od¿ywki dla niemowl¹t, dzieci, starszych,
m³odzie¿y i doros³ych [23].
(2) Wzbogacanie w substancjami fitochemicznymi
Substancje fitochemiczne s¹ nieod¿ywczymi sk³adnikami ¿ywnoci. S¹ to metabolity rolinne: izoprenoidy (terpeny, sterole,
karotenoidy), indole, glikozydy, flawonoidy.
Izoprenoidy wchodz¹ w sk³ad substancji zapachowych i barwi¹cych owoców, zió³
i przypraw. Terpeny i pochodne wspomagaj¹ pracê ¿o³¹dka, w¹troby i nerek oraz hamuj¹ niektóre nowotwory, np. trzustki, prostaty. Fitosterole zmniejszaj¹ wch³anianie
cholesterolu z przewodu pokarmowego, co
wp³ywa na obni¿enie poziomu LDL we krwi.
Karotenoidy maj¹ dzia³anie antyoksydacyjne. Indole spowalniaj¹ mechanizmy kancerogenne poprzez hamowanie metabolizmu
nitrozamin. Glikozydy pobudzaj¹ procesy
trawienne oraz u³atwiaj¹ wch³anianie sk³adników mineralnych i niektórych witamin.
Pomagaj¹ w zaburzeniach ³aknienia i trawienia, wp³ywaj¹ na prawid³ow¹ pracê serca, uspokajaj¹, usprawniaj¹ pracê nerek,
dzia³aj¹ równie¿ bakteriobójczo. ¯ywnoæ
wzbogacana jest glikozydami z grupy glikozydów siarkowych. Glikozydy izoflawonowe
wystêpuj¹ce m.in. w soi, s¹ prekursorami
fitoestrogenów, które dzia³aj¹ przeciwnowotworowo, hamuj¹ osteoporozê oraz obni¿aj¹ poziom cholesterolu we krwi. Flawonoidy
nale¿¹ do zwi¹zków polifenolowych, a w
produktach spo¿ywczych wystêpuj¹ jako:
- flawonoidy (cebula, sa³ata, broku³y,
ciemne winogrona, jab³ka);
- flawony (seler, cytryny, czerwona papryka, seler, pietruszka);
- flawanony (pomarañcze, grejpfruty);
- antocjany (owoce: czarnej porzeczki,
truskawki, winie, aronie);
- fenolokwasy (oliwki, bia³e winogrona,
kapusta, zbo¿a, jab³ka, pomidory, szparagi);
- stilbeny - resweratrol (owoce: winoroli, borówek, morwy, orzechy ziemne).
Produkty wzbogacane w substancje fitochemiczne to przede margaryny niskokaloryczne. Szeroko stosowana jest równie¿
kofeina przy produkcji napojów energetyzuj¹cych oraz dla sportowców lub osób
chc¹cych zwiêkszyæ wydolnoæ psychofizyczn¹ [23].
(3) Produkty wzbogacane w b³onnik
pokarmowy
B³onnik pokarmowy (w³ókno pokarmowe) jest wêglowodanem nieprzyswajalnym
(nierozpuszczalny i rozpuszczalny). Wywo³uje uczucie sytoci bez dostarczenia dodatkowej energii. Reguluje ruchy robaczkowe
jelit, zwiêksza ich ukrwienie i wype³nienie.
Stymuluje rozwój korzystnej flory bakteryj493

nej w jelitach, mo¿e wzmacniaæ wydolnoæ
antyoksydacyjn¹ ustroju oraz obni¿aæ stê¿enie cholesterolu ca³kowitego i LDL-cholesterolu. Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e mo¿liwa jest interakcja miêdzy b³onnikiem a lekami stabilizuj¹cymi lipidogram [42] oraz, ¿e
spo¿ywany w nadmiarze nie jest w pe³ni
bezpieczny dla przewodu pokermowego.
Preparaty do wzbogacania produktów wysokob³onnikowych s¹ pozyskiwane z ró¿nych surowców, np. ze zbó¿ chlebowych i
niechlebowych, nasion str¹czkowych, owoców i warzyw. Mog¹ byæ otrzymywane z
ca³ych owoców, mi¹¿szu, pestek, skórek,
³upin czy szypu³ek. Zawieraj¹ wszystkie frakcje b³onnika zawartego w danej rolinie (np.
wyizolowany budulec cian komórkowych:
celulozê, hemicelulozy, ligninê oraz pektynê) lub wyizolowane, pojedyncze frakcje
b³onnika, np. preparaty czystej celulozy,
gum rolinnych, preparaty pektyn itp. [44].
Produkty wzbogacane b³onnikiem rozpuszczalnym to przede wszystkim napoje owocowe, jogurty z ziarnami zbó¿, ciemne pieczywo (z otrêbami, ziarnami soi, s³onecznika), makarony, wyroby ciastkarskie, mieszanki niadaniowe - musli, konserwy owocowe, warzywne, miêsne oraz wêdliny.
Wzbogacane s¹ tak¿e d¿emy, galaretki,
marmolady, nadzienia do pieczywa cukierniczego i s³odyczy (g³ównie przez preparaty pektynowe).
(4) Produkty wzbogacane w aminokwasy i peptydy
Do wzbogacania ¿ywnoci stosuje siê
m.in.: kreatynê, L-karnitynê, fenyloalaninê,
tryptofan. Kreatyna jest nonikiem i magazynem energii w komórkach miêniowych
w postaci fosfokeratyny, zwiêksza ona wydolnoæ fizyczn¹ organizmu. L-karnityna stymuluje przemiany metaboliczne t³uszczów
i nasila ich wykorzystanie jako ród³o energii. Fenyloalanina wp³ywa na poprawê pamiêci i nastroju. Tryptofan jest substratem
do produkcji serotoniny, wp³ywa uspokajaj¹co i przeciwdepresyjnie. Produkty wzbogacane w aminokwasy i peptydy to od¿ywki dla osób o zwiêkszonym zapotrzebowaniu na bia³ko, ¿ywnoæ medyczna, a przede
wszystkim od¿ywki dla sportowców [33].
(5) Produkty wzbogacane w witaminy
¯ywnoæ wzbogacana mo¿e byæ w preparaty pojedynczych witamin, prefiksy (mieszanki odpowiednio dobranych proporcji
witamin), mieszanki witaminowo-mineralne
odpowiednio stabilizowanych i emulgowanych witamin, zwykle syntetycznych [7,16,
23,44].
Wit. C - przetwory owocowe, soki i napoje owocowe, od¿ywki dla dzieci i sportowców, koncentraty napojów w proszku (napoje owocowe, herbatki), koncentraty deserów w proszku (galaretki, kisiele), kakao,
napoje czekoladowe w proszku, produkty
zbo¿owe (m¹ka pszenna i p³atki niadaniowe);
Wit. B1 (tiamina) - produkty zbo¿owe
(m¹ka, p³atki niadaniowe, pieczywo, makarony), kaszki dla dzieci, od¿ywki dla sportowców, soki owocowe i owocowo-warzywne, napoje owocowe, mleczne, s³odycze,
jogurty, koncentraty napojów (herbaciany);
Wit. B2 (ryboflawina) - produkty zbo¿o494

we (m¹ka, p³atki niadaniowe), produkty
mleczne, jogurty, koncentraty napojów (herbaciany), soki, napoje owocowe, koncentraty
deserów w proszku;
Wit. B5 (kwas pantotenowy) - soki i napoje owocowe, mleko i przetwory mleczarskie, przetwory zbo¿owe;
Wit. B12 (kobalamina) - produkty zbo¿owe (pieczywo, p³atki niadaniowe), soki i
napoje owocowe, soki owocowe i warzywne, produkty miêsne i mleczne (mleko w
proszku, jogurty), dietetyczne rodki spo¿ywcze i ¿ywnoæ dla sportowców, koncentraty deserów (galaretki i kisiele), koncentraty napojów w proszku (napoje owocowe,
herbatki);
Wit. PP (niacyna) - produkty zbo¿owe,
mleczne;
Folacyna (kwas foliowy) - p³atki zbo¿owe, soki owocowe i warzywne, ró¿ne od¿ywki, produkty mleczne i jogurty;
Wit. H (biotyna) - soki i napoje owocowe, mleko i przetwory mleczarskie;
ß karoten - soki owocowe i owocowowarzywne, mleko acidofilne, kakao, napoje
orzewiaj¹ce w pastylkach, napój sojowy,
oleje i inne t³uszcze rolinne, mleko modyfikowane dla niemowl¹t i dzieci;
Wit. E (tokoferol) - oleje i inne t³uszcze
rolinne (margaryna), od¿ywki dla dzieci,
¿ywnoæ dietetyczna, soki owocowe, owocowo-warzywne, koncentraty napojów (napoje herbaciane, koncentraty napoju sojowego, napoju orzewiaj¹cego w pastylkach,
kakao), produkty niadaniowe zbo¿owe,
mleko i przetwory mleczne;
Wit. D (kalcyferol) - oleje, margaryny,
kakao, napoje orzewiaj¹ce w proszku, koncentrat napoju sojowego, od¿ywki dla dzieci, produkty mleczne o zmniejszonej zawartoci t³uszczu.
(6) Produkty wzbogacane w sk³adniki mineralne
Sk³adniki mineralne (makroelementy wapñ, fosfor, magnez, sód, potas, chlor, siarka oraz mikroelementy - ¿elazo, jod, cynk,
mangan, mied, kobalt, molibden, fluor, selen, chrom ) s¹ niezbêdne w diecie, gdy¿
nie s¹ syntetyzowane przez organizm ludzki i musz¹ byæ dostarczane z po¿ywieniem
w odpowiednich ilociach i proporcjach.
¯ywnoæ wzbogacana jest w sk³adniki
mineralne w postaci ró¿nych zwi¹zków chemicznych. Stosuje siê pojedyncze sk³adniki
mineralne lub mieszanki tak¿e np. z witaminami [16,23,44].
Wapñ (Ca) - produkty mleczne (mleko
acidofilne, kefir, mleko modyfikowane), produkty zbo¿owe (p³atki niadaniowe, kaszki,
kleiki dla niemowl¹t i dzieci), soki i napoje
owocowe, koncentraty napojów (napoje herbaciane, kakao, napoje orzewiaj¹ce w pastylkach i w proszku do rozpuszczenia, napój sojowy);
Magnez (Mg) - zbo¿owe produkty niadaniowe, koncentraty napojów (napój herbaciany, kawa, kakao, napój orzewiaj¹cy
w pastylkach i w proszku, napój sojowy), soki
i napoje owocowe;
Jod (I) - sól, mleko modyfikowane, kaszki kleiki dla dzieci i niemowl¹t;
¯elazo (Fe) - produkty zbo¿owe (p³atki
niadaniowe, kaszki i kleiki dla dzieci), soki
i napoje owocowe, mleko modyfikowane;
Przegl¹d Lekarski 2012 / 69 / 8

Cynk (Zn) - mleko modyfikowane, napoje mleczne, soki, wyroby czekoladowe.
(7) Produkty wzbogacane w cholinê i
lecytynê
Cholina jest niezbêdnym substratem do
utworzenia acetylocholiny - neuroprzekanika mózgowego. Cholina poprawia pamiêæ
i hamuje depresjê oraz demencjê starcz¹.
Wraz z inozytolem wchodzi w sk³ad lecytyny. Lecytyna jako najpowszechniejszy fosfolipid, stanowi podstawowy sk³adnik b³on
komórkowych. Dzia³a prozdrowotnie obni¿aj¹c poziom LDL-cholesterolu i triacylogliceroli oraz podwy¿szaj¹c poziom HDL, co
zapobiega mia¿d¿ycy.
Produkty wzbogacane w lecytynê to:
margaryny, czekolady, cukierki, koncentraty deserów, pieczywo, majonezy itp. Stanowi ona tak¿e sk³adnik wielu od¿ywek [44].
(8) Produkty wzbogacane w probiotyki
Probiotyki s¹ to ¿ywe organizmy, które
po spo¿yciu wykazuj¹ korzystny wp³yw na
organizm gospodarza poprzez poprawê
równowagi mikroflory jelitowej. S¹ to wybrane szczepy, nale¿¹ce do rodzajów Lactobacillus i Bifidobacterium oraz dro¿d¿e Saccharomyces boulardii [19]. Najwa¿niejszymi dzia³aj¹cymi probiotycznie s¹ bakterie
fermentacji mlekowej. Umo¿liwiaj¹ one produkcjê jogurtów, kefirów, serów, kwaszonych
przetworów warzywnych i owocowych, w
tym soków i napojów o tzw. fermentacji kierowanej. Coraz czêciej s³u¿¹ do wzbogacania ¿ywnoci, która nie podlega fermentacji. Najsilniejsze w³aciwoci probiotyczne wykazuj¹: Lacidobacillus acidophilus, L.
plantarum, L. rhamnosus, Bifidobacterium
bifidum [3,19,35]. Produkty zawieraj¹ce probiotyki oznacza siê przedrostkiem bio lub
zamieszcza siê odpowiedni¹ informacjê na
opakowaniu [13]. Do probiotycznych produktów ¿ywnociowych zalicza siê: fermentowane produkty mleczne, jak bio-jogurty czy
kefiry, niefermentowane produkty mleczne
zawieraj¹ce dodatek bakterii kwasu mlekowego, jak malanka, mleko acidofilne, desery mleczne, sery twarogowe, lody i mro¿one desery fermentowane lub niefermentowane. Wykorzystuje siê je równie¿ w przypadku produkcji fermentowanych przetworów miêsnych, ryb, zbó¿, ¿ywnoci orientalnej, kwaszonych warzyw i chleba, soków i
napojów warzywnych i owocowych [23].
(9) Produkty wzbogacane w prebiotyki
Prebiotyki s¹ to oligo- i polisacharydy
bêd¹ce po¿ywk¹ stymuluj¹c¹ wzrost i rozwój bakterii pro biotycznych, wystêpuj¹cych
w przewodzie pokarmowym cz³owieka. Najczêciej wykorzystywane s¹ inulina i oligofruktoza [13]. Inulinê mo¿na stosowaæ w
produktach spo¿ywczych jako zamiennik
t³uszczu. Jej ród³em s¹ m.in.: cebula, szparagi, karczochy, czosnek, pszenica, cykoria. Dzia³anie korzystne prebiotyków polega na zapobieganiu zaparciom oraz zmianom mikroflory jelita grubego, co zmniejsza
ryzyko infekcji. Zmniejszaj¹ tak¿e ryzyko
osteoporozy i zwiêkszaj¹ gêstoæ koci poprzez lepsze wykorzystanie wapnia przez
organizm [3]. Produkty wzbogacane w prebiotyki to napoje, produkty mleczne i zbo¿owe. Wystêpuj¹ one tak¿e w wyrobach cuE. Kolarzyk i wsp.

kierniczych, lodach, marmoladach, konfiturach czy produktach mlecznych dla dzieci.
Po³¹czenie bakterii probiotycznych wraz
ze stymulatorami ich wzrostu stanowi grupê synbiotyków. W takie preparaty kombinowane sk³adaj¹ce siê z probiotyków i prebiotyków wzbogacane s¹: jogurty, w których
s¹ obecne szczepy probiotyczne i inulina,
mleko kwaszone z dodatkiem fruktooligosacharydów, produkty zawieraj¹ce dwa szczepy probiotyczne i oligofruktozê [35].
(10) Produkty wzbogacane w poliole
Poliole s¹ to alkohole cukrowe. Ta grupa zwi¹zków jest wykorzystywana jako substancje s³odz¹ce, s¹ jednak mniej s³odkie
od sacharozy. Nale¿¹ do nich np.: sorbitol,
maltitol czy laktitol. Produkty wzbogacane
w te substancje to gumy do ¿ucia, desery
mleczne, wyroby cukiernicze o obni¿onej
wartoci kalorycznej, sosy, musztardy, d¿emy, marmolady i lody [15].
Nutraceutyki
Pojecie nutraceutyki jest stosowane od
1989 roku. Nutraceutyki (ang. nutraceuticals) to rodki spo¿ywcze ³¹cz¹ce w sobie
wartoci ¿ywieniowe (ang. nutrition) i cechy
rodków farmaceutycznych (ang. pharmaceuticals), których spo¿ywanie przynosi
cz³owiekowi korzyci zdrowotne, np. zmniejszenie ryzyka zawa³u serca, obni¿enie poziomu cholesterolu [1], stymulacja pracy
uk³adu pokarmowego [47], opónienie procesów starzenia [1,47,48]. Do nutraceutyków mo¿na zaliczyæ: izolowane sk³adniki
¿ywnoci, suplementy diety, bioaktywne
peptydy z organizmów morskich [18], a g³ównie substancje izolowane z zió³ (substancje
fitochemiczne) [9]. Mog¹ byæ one stosowane pojedynczo lub w po³¹czeniach.
Preparaty substancji biologicznie aktywnych (nutraceutyki) sprzedawane s¹ w postaci farmaceutycznej: tabletki, kapsu³ki,
syropy, proszki lub/i stosowane jako dodatek do rodków spo¿ywczych. Zwykle uznaje
siê, ¿e nutraceutyki powinny zawieraæ wy³¹cznie dawki mniejsze ni¿ zawarte w lekach
oraz wykazywaæ wy¿szy poziom bezpiecznego stosowania (szczególnie d³ugotrwa³ego) ni¿ typowe leki. Przyk³adami nutraceutyków rolinnych mog¹ byæ: kwas askorbinowy, galusowy, kwercetyna, potas, glutation, kapsaicyna, geraniol, likopen, selen,
sk³adniki mineralne, kwasy t³uszczowe, luteina, karbinol, hemiceluloza, a-tokotrienol.
Do surowców wywodz¹cych siê od zwierz¹t zaliczamy miêdzy innymi: cholinê, lecytynê, kreatynê, cynk, wapñ, sfingolipidy,
DHA, kwas eikozapentaenowy - EPA, koenzym Q10, sprzê¿ony kwas linolowy - CLA.
Natomiast do grupy surowców mikrobiologicznego pochodzenia nale¿¹: dro¿d¿e,
Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium
longum, Lactobacillus acidophilus, Streptococcus salvarius. Substancje bioaktywne
mog¹ wystêpowaæ naturalnie w produktach
spo¿ywczych, np. cebula, czosnek zawieraj¹ allilowe zwi¹zki siarki, soja i inne roliny str¹czkowe - izoflawony; pieprz - kapsaicynoidy; winogrona (skórka), czerwone
wino - resweratrol; warzywa krzy¿owe - izotiocyjaniany. Uwa¿a siê, ¿e nutraceutyki
wykazuj¹ wielokierunkowe dzia³anie prozdrowotne, ale te¿ wzbudzaj¹ wiele kontroPrzegl¹d Lekarski 2012 / 69 / 8

wersji, np. we wspomaganiu leczenia chorób psychiatrycznych [5], czy chorób nowotworowych [37].
Suplementy diety
Suplement diety to rodek spo¿ywczy,
którego celem jest uzupe³nienie normalnej
diety, bêd¹cy skoncentrowanym ród³em
witamin lub sk³adników mineralnych, lub innych substancji (pojedynczych lub z³o¿onych), wykazuj¹cych efekt od¿ywczy lub
inny fizjologiczny, wprowadzany do obrotu
w formie umo¿liwiaj¹cej dawkowanie w postaci: kapsu³ek, tabletek, dra¿etek i w innych
podobnych postaciach, saszetek z proszkiem, ampu³ek z p³ynem, butelek z kroplomierzem i w innych podobnych postaciach
p³ynów i proszków przeznaczonych do spo¿ywania w ma³ych odmierzonych ilociach
jednostkowych, z wy³¹czeniem produktów
posiadaj¹cych w³aciwoci produktu leczniczego w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego (zgodne z definicj¹ w Ustawie o bezpieczeñstwie ¿ywnoci i ¿ywienia
z 25 sierpnia 2006 roku). Suplementy maj¹
na celu uzupe³nienie normalnej diety. S¹
skoncentrowanym ród³em witamin i sk³adników mineralnych, lub innych substancji
(pojedynczych lub z³o¿onych), wykazuj¹cych efekt od¿ywczy lub inny fizjologiczny
[10,20].
Wprowadzane s¹ do obrotu w formie
umo¿liwiaj¹cej dawkowanie, ale z wy³¹czeniem produktów posiadaj¹cych w³aciwoci
produktu leczniczego w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego (zgodne z
definicj¹ w Ustawie o bezpieczeñstwie ¿ywnoci i ¿ywienia z 25 sierpnia 2006 roku).
Nie nale¿y zatem myliæ suplementu diety z
produktem leczniczym. Aby suplement diety wprowadziæ do obrotu wystarczy powiadomiæ G³ówny Inspektorat Sanitarny i przedstawiæ projekt etykiety, natomiast w przypadku produktu leczniczego nale¿y z³o¿yæ wniosek do Prezesa Urzêdu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych. Wniosek musi zawieraæ m.in.: szczegó³owe dane ilociowe i
jakociowe, odnosz¹ce siê do produktu leczniczego i jego wszystkich sk³adników.
Suplementy diety wprowadzane do obrotu znakuje siê umieszczaj¹c na opakowaniu nastêpuj¹ce informacje: okrelenie suplement diety; nazwê kategorii sk³adników
od¿ywczych lub substancji charakteryzuj¹cych produkt lub wskazanie ich w³aciwoci; porcjê produktu zalecan¹ do spo¿ycia
w ci¹gu dnia; ostrze¿enie dotycz¹ce nie
przekraczania zalecanej porcji do spo¿ycia
w ci¹gu dnia; stwierdzenie, ¿e suplementy
diety nie mog¹ byæ stosowane jako substytut (zamiennik) zró¿nicowanej diety oraz
stwierdzenie, ¿e suplementy diety powinny
byæ przechowywane w sposób niedostêpny
dla ma³ych dzieci.
Zawartoæ witamin i sk³adników mineralnych oraz innych substancji wykazuj¹cych
efekt od¿ywczy lub inny efekt fizjologiczny,
obecnych w suplemencie diety, deklaruje siê
w oznakowaniu w postaci liczbowej; podaje
siê równie¿ w % w stosunku do zalecanego
dziennego spo¿ycia. Uzupe³nienie diety suplementami powinno byæ bezpieczne [20].
Szczególnie ostro¿nie nale¿y postêpowaæ w
przypadku dzieci i osób starszych [46]. Przy

ustalaniu maksymalnej poda¿y witamin i
sk³adników mineralnych w dziennej porcji
suplementów diety nale¿y braæ pod uwagê
górne bezpieczne poziomy (UL), przy czym
podkreliæ nale¿y, ¿e UL nie jest wartoci¹
zalecanego spo¿ycia. Jest on górn¹ granic¹ zakresu spo¿ycia sk³adnika ze wszystkich róde³ pokarmowych, które przy d³ugim
stosowaniu nie stwarza jeszcze ryzyka wyst¹pienia niekorzystnych reakcji ze strony
organizmu. Do ustalania maksymalnych
poziomów sk³adników od¿ywczych w ¿ywieniu ludzi w³aciwe wydaje siê korzystanie z
poziomów UL przyjêtych przez Europejski
Urz¹d ds. Bezpieczeñstwa ¯ywnoci
(EFSA).
Suplementy diety spo¿ywane s¹ zarówno w celu redukcji masy cia³a [24,27,31], jak
i przy wspomaganiu ¿ywieniowym leczenia
anoreksji [22]. Za¿ywane s¹ w celu opónienia procesów starzenia [17], ale tak¿e w
leczeniu interwencyjnym choroby Alzheimera [29], a tak¿e chorób uk³adu kr¹¿enia [34],
czy pokarmowego [47].
W badaniach w³asnych (praca w przygotowaniu do druku) wykazano, ¿e m³ode,
studiuj¹ce kobiety najczêciej przyjmowa³y
preparaty na wzmocnienie w³osów i paznokci oraz poprawê stanu skóry (Skrzypo-vita,
Silica,Vitapil, Skrzyp, Merz Special Dragees, Capivit Piêkne W³osy, Capivit Hydro
Control, witaminy A i E), a tak¿e w celu koncentracji i zapamiêtywania oraz wspomo¿enia wysi³ku umys³owego (Sesja, Plusssz
Active, Lecytyna, preparaty z magnezem i
witamin¹ B, z kofein¹) i zwiêkszenia odpornoci (Iskial, tran, olej z wiesio³ka, witaminy
z minera³ami). Kobiety w wieku 45-60 lat
za¿ywa³y natomiast suplementy najczêciej
w celu ³agodzenia objawów menopauzalnych oraz zapobiegaj¹ce zmêczeniu, bezsennoci i wyczerpaniu emocjonalnemu, a
mê¿czyni w analogicznym wieku za¿ywali
suplementy wspomagaj¹ce uk³ad kr¹¿enia
i ogóln¹ wydolnoæ fizyczn¹.
Od¿ywki
Wspó³czesna kultura stawia coraz wiêksze wymagania dotycz¹ce wygl¹du zewnêtrznego nie tylko m³odym kobietom, ale
równie¿ mê¿czyznom, dla których umiêniona sylwetka wydaje siê byæ kluczem do sukcesu w ¿yciu osobistym i zawodowym. Dla
osi¹gniêcia tego celu spêdzaj¹ nie tylko wiele godzin na si³owniach, ale równie¿ stosuj¹ wspomaganie farmakologiczne oraz spo¿ywaj¹ ró¿nego rodzaju od¿ywki o szybkim
oddzia³ywaniu na ustrój. Niepokoj¹cy jest
fakt, ¿e po tego rodzaju rodki siêgaj¹ osoby w coraz m³odszym wieku, niejednokrotnie w okresie wczesnej adolescencji. Najczêciej stosowane s¹ od¿ywki i hydrolizaty bia³kowe, od¿ywki wêglowodanowe typu
carbo, wielowitaminowe oraz wieloelektrolitowe p³yny energetyczne [25,45]. Za¿ywane s¹ równie¿ suplementy zaliczane do grupy specjalnych, takie i jak: kreatyna, HMB,
ALA, CLA, ZMA, L-Glutamina, L-Karnityna,
Lecytyna, Tribulus, Tauryna. Wykazuj¹ one
dzia³anie anaboliczne, s¹ stymulatorami
wydzielania testosteronu i hormonu wzrostu [2]. Dostêpne s¹ od¿ywki stymuluj¹ce
produkcjê energii, wspomagaj¹ce rozwój
masy i si³y miêniowej [21,40,41,43,49] i
poprawiaj¹ce wydolnoæ fizyczn¹ organizmu
495

[4,30,33]. Zakup tych od¿ywek jest poza
wszelk¹ kontrol¹ (bez konsultacji z lekarzem
czy dietetykiem - nawet przez internet), a
wiadomoæ na temat szkodliwego oddzia³ywania na organizm jest bardzo niska [39]
- licz¹ siê tylko szybkie efekty. Sporód rodków erogenicznych mê¿czyni podejmuj¹cy trening si³owy najczêciej wybierali kreatynê oraz od¿ywki bia³kowe i preparaty witaminowe, sugeruj¹c siê wiedz¹ czerpan¹
g³ównie z Internetu [6,12].
Rzeczywista ocena poda¿y w indywidualnych przypadkach jest trudna, gdy¿ sk³ad
deklarowany na opakowaniu mo¿e siê ró¿niæ od sk³adu rzeczywistego oraz w sk³ad
preparatu mog¹ wchodziæ substancje nie
zadeklarowane przez producenta. Mimo to
w Zak³adzie Higieny i Dietetyki UJ CM tworzona jest baza dostêpnych dla m³odzie¿y
od¿ywek i suplementów, a w oparciu o rozszerzony program komputerowy mo¿liwa
bêdzie analiza przekroczeñ RDA i UL podczas ró¿nej suplementacji, stosowanej przy
konkretnej diecie. Program jest uniwersalny i mo¿e mieæ zastosowanie w ocenie poda¿y witamin i minera³ów w diecie ka¿dej
konkretnej osoby. Jest to niew¹tpliwa zaleta, gdy¿ mo¿liwe jest monitorowanie poda¿y tych wa¿nych dla organizmu zwi¹zków
oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie, które witaminy czy zwi¹zki mineralne podawane s¹ w zbyt ma³ych ilociach, a w stosunku do których przekraczane s¹ dozwolone
limity. Rzetelna ocena poda¿y witamin i minera³ów nie daje jednak wgl¹du w realne ich
wykorzystanie dla potrzeb konkretnego
ustroju. Ze wzglêdu na ogromn¹ zmiennoæ
biologiczn¹ i zró¿nicowane mo¿liwoci w zakresie efektywnoci trawienia, wch³aniania
i wykorzystania na poziomie komórek i tkanek, ocena rzeczywistych korzyci dla zdrowia w wymiarze osobniczym pozostaje
wci¹¿ trudna do oszacowania.
Podsumowanie
Rynek ¿ywnoci traktowanej jako ¿ywnoæ nowej generacji nale¿y do najbardziej
dynamicznie rozwijaj¹cych siê sektorów rynku ¿ywnociowego [38]. Najwa¿niejszy i najbardziej aktywnie rozwijaj¹cy siê jest rynek
amerykañski, w nastêpnej kolejnoci japoñski. Wród pañstw Unii Europejskiej najwiêkszymi rynkami ¿ywnoci funkcjonalnej s¹:
Niemcy, Francja, Wielka Brytania i Holandia. W Europie g³ównymi produktami ¿ywnoci funkcjonalnej s¹ nabia³ (prawie 50%)
i produkty zbo¿owe (oko³o 30%). W USA i
Japonii przewa¿aj¹ napoje funkcjonalne
(60%) oraz produkty zbo¿owe w USA (20%)
lub wyroby cukiernicze (Japonia 15%) [26].
W Polsce do najbardziej popularnych produktów funkcjonalnych zaliczaj¹ siê napoje
energetyzuj¹ce i izotoniczne, soki, p³atki
niadaniowe oraz jogurty probiotyczne. Najwiêkszy sukces odnios³a margaryna ze
stanolami rolinnymi, obni¿aj¹cymi poziom
cholesterolu we krwi.
W najbli¿szych latach stosowane bêd¹
coraz bardziej nowoczesne techniki produkcji, nast¹pi poszerzenie asortymentu produktów zawieraj¹cych sk³adniki bioaktywne
(np. stanole dostêpne równie¿ w olejach,
produktach mlecznych, cukierniczych czy
sokach), rozszerzony zostanie zakres produktów skierowanych do specyficznych grup
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odbiorców, np. niemowl¹t, osób starszych,
sportowców. Du¿e nadzieje wi¹¿e siê z
udzia³em tego typu ¿ywnoci w prewencji
chorób naczyniowych, metabolicznych, a
przede wszystkim nowotworowych. Niestety poza tymi wszystkimi pozytywnymi w³aciwociami, czêsto ze stosowaniem ¿ywnoci funkcjonalnej wi¹¿¹ siê wielorakie zagro¿enia, które mo¿na podzieliæ na ¿ywieniowe i higieniczno-zdrowotne.
Do zagro¿eñ ¿ywieniowych zaliczyæ
mo¿na miêdzy innymi ograniczenie strawnoci, obni¿enie wartoci biologicznej bia³ka,
obni¿enie przyswajalnoci sk³adników mineralnych, zaburzenie gospodarki wapniowofosforanowej.
Zagro¿enia higieniczno-zdrowotnych
wynikaj¹ z niekorzystnego wzajemnego oddzia³ywania sk³adników ¿ywnoci ze stosowanymi dodatkami, mo¿liwoæ wyst¹pienia
idiosynkrazji pokarmowych oraz niebezpieczeñstwo zaka¿eñ mikrobiologicznych, czy
zanieczyszczeñ produktu substancjami niepo¿¹danymi [11].
Suplementy diety, od¿ywki i wiêkszoæ
fortyfikowanych rodków mog¹ byæ kupowane bez recepty, a dostêpne s¹ nawet na stacjach benzynowych i hipermarketach. Ludzie
kupuj¹ i za¿ywaj¹, maj¹c nadziejê na poprawê swojego stanu zdrowia fizycznego i psychicznego, a tak¿e wygl¹du zewnêtrznego i
uzyskania sylwetki zgodnej ze swoimi oczekiwaniami i wyobra¿eniami. Preparaty te
powinny byæ przyjmowane z rozwag¹, a niejednokrotnie po konsultacji dietetykiem, farmaceut¹, a przede wszystkim z lekarzem,
zw³aszcza w przypadku przyjmowania leków,
gdy¿ mo¿e nast¹piæ zarówno synergizm, jak
i antagonizm miêdzy rodkiem spo¿ywczym
a rodkiem farmaceutycznym [28]. W skali
ogólnopolskiej konieczne s¹ nie tylko uregulowania systemowe oraz zintegrowane,
ale równie¿ wielodyscyplinarne wysi³ki w celu
uwiadomienia potencjalnych zagro¿eñ dla
zdrowia przy przyjmowaniu w nadmiarze nie
tylko preparatów bia³kowych, ale tak¿e witamin i zwi¹zków mineralnych.
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